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 عبد الكريم الخضير الشيخ:
 

، حمىا وعلىى للىه وحصىحاأه حيمعىين ،نا محمديبن وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين
  أعد: 

يعنىىق  "نب  ي م د  و ا" {ك  ذبت ع    } [( سىىورا القمىىر18)] {ذبت ع    }ك   :فىىق لولىىه -رحمىىه هللا اعىىالى-سىىر فيقىىوا الم 
-لكهىم هللا وكيى  ح  ،لومىه واالاعاظ ذكر منها لصىة نىوم مى  واالدكارفعندما ذكر من األنباء التق فيها المزدير 

معرفتهىىا فىىق ألايىىة األ ميىىة  ،ولصىىا القىىرل  فىىق ألايىىة األ ميىىة ،لىىب أعىىاد لىىو   ىىودحابىى  ذ ؟أىىالقر   -يىىو وعىىا
والعيىىة ستسىىلى  هىىا  عىىة وال علىىى حسىىا  حنهىىا لصىىا ااريخيىىةألنهىىا مىىا سىىيقج مىىن حيىىو المت ؛بة لطالىىا العلىىمأالنسىى
 [( سىورا سوسى 111)] }لق   ا  ف   ص همم  م عب رة{:فق حخىر سىورا سوسى  -يو وعا-وإنما كما لاا هللا  ،النا 

ح  يجمى   ى ه القصىا مىن  فطالىا العلىم و ىو أصىدد دراسىة لصىا القىرل  عليىه {أولص األلب   }لكن عبرا لمن 
القىرل ، لصىة لد  يجمعهىا مىن القىرل   فيجمعهىا مىن يميى  المىواين فىق -لسىا عليىه ا- ىدح مىن لصىة لد   ،القرل 
  .لبالبداية والنهاية " صن  ذ"ا حو فق  -رحمه هللا اعالى- ن كثير ا، والحافظ كله

يالىا العلىم  ىو علىى  ،لىيس أجيىد االكت اء زيادا و  ا فيه لد يكت ق  بعض المواين عن أعض التق سرى حنه ليس
، اىياق مطولىة فىق القصىة اىياق مختصىرا فىق مو ى  أل   ى ه ؛ح  يجم  حيراف القصة الواحىدا مىن يميى  القىرل 

فالتصىىور التىىا  لهىى ا القصىىة وامىىا  ابفىىادا مىىن عبىىر  ىى ه  ،و كىى ا، اىىياق متوسىىطة فىىق مو ىى   الىى  رحخىىمو ىى  
والىىربب  ىىين  ىى ه الموا ىى  فىىق القصىىة الواحىىدا ال طىىب حنىىه سنيىىر الطريىى   ،القصىىة إذا اصىىور  فىىق المىىواين كلهىىا

له ه القصة ويقىرح مىا  كاما   ا  ، ستصور اصور حصو له من مبدح خلقه إلى نهاسته فيبدح أقصة لد  وما ،لطالا العلم
ل  مىا يىاء فىق ألنه يجم  إلى ما ياء فىق القىر  ؛فق   ه القصة  ن كثير مثا  اكتبه ح و العلم من الثقا  كالحافظ 

ح  يالىىا العلىىم عليىىه ح   مىى  ،أالنسىىبة لطالىىا العلىىم مهىىم يىىدا   ىىن كثيىىر افقصىىا القىىرل  للحىىافظ  ،الحىىدس  واأل ىىر
و ى ا حمىر متيسىر يعنىق القىرل   ،علىى ححىد دوال يعتمىفق مواينها المتعددا مىن القىرل   ن سىه يستخلا   ه القصة 
نىىوم مىىا ستعلىى    ،ه فىىق مو ىى  واحىىدستعلىى  أىىآد  يضىىع و يقىىرح يصىىن  القصىىا مىىاو ىى ،أآيااىىهيمكىىن ابحايىىة أىىه 

أعىض مىن  هلى  فيىوال يق  فيمىا و ليكو  اصوره دلي ، إلى لخره لب ، صالح ك بل،  ود ك يضعه فق مو   واحد
 ن حجر س كر عىن ح ىق اوالحافظ  ،لقصا األنبياء اقديم وايخير، البخاري ول  فيه أالنسبة عل  على فتح الباري 
فسىقطج أعىض  ،-حورا -يعنىق أليىر مجلىدانسخة البخاري فق   ا المو   كانج ألير محبوكة الوليد البايق ح  

 .يخيرمحلها وحصو التقديم والت األورا  وو عج فق ألير
ن نسىيج هللاهللا أالضىبب ليبىين ح  لباري يبعة الكليا  األز رية لىاا: ولىد  البخىاري لصىة مىدسال ي عل  على فتح ا

واألصىىو ح  اكىىو   ،ا أعىىد عىىادألنىىه ذكىىر لصىىة طىىعي ؛يم والتىىيخير الىى ي حصىىو ىىو نبىىق  مىىود، يعنىىق التقىىد ا  طىىعيب
}وإل  ث وم  و  وفىىق القىىرل   ، ىىو نبىىق  مىىود ا  ح  طىىعيب -رحمىىه هللا-ن ي: ليبىىعنهىىا يعنىىق أعىىد عىىاد  مىىود فقىىاامتىىيخرا 



ما اصور سبا حنه كله أ ،صبقفيه يعنق يق  فق مثو   ا الو م ال ي ال يق   [( سورا األعراف73)] أخ دم ص لح {
استصىحبه مىن دلىة  نعىم حولعىه فىق  ى ا الخطىي مىا ،ححىد همثو   ا الخطي ال يق  فيفق ، وإال القصا على ويهها

لىب  ىو أشىر يعنىق كونىه ، لكىن مى  ذوالتحريىر والترايىا واالسىتنبا فىق النرىر  -رحمىه هللا اعىالى-ابما  البخىاري 
 .لقصا من يمي  المواينيالا العلم يجم    ه احلوا  ،يقد  ويؤخر ال يعنق حنه يقضى أكامه على القرل 

لكنىه الريىو لىيس أمسىلم و ى ا الجمى  إنمىا  ،يم  فيه النرائر إلى أعض "ا صيو ليا  القرل " : ناك كتاب اسمه 
لكىن  ،ومو ىوعا  القىرل  ،ض المسىلمين محىاوال  يمى  للنرىائر فىق القىرل لىبع فيىه حيضىا   ، و على حسا فهمىه

طالا علم سريد المتاأعة فق   ا الطري  والسير على   ه المحجة ح  يعتمد على أليىره ال لب حنا ال حراضق لم  ذ
ال يمكىن ح  يصىن   مبتىد ال ح  يالىا -يعنىق إذا اي ىو لى لب- ،ير ىا مىن العلىو فق القرل  وال فق السىنة وال فىق أل

 ،القىرل  مىن حولىه إلىى لخىرهالمىان  ح  يمشىق علىى  ، لكن حنا حخايا يلبة متىي لين لمثىو  ى ا فمىاحتى ستي و طيئا  
، مىا ستعلى   نىوم د  يجعلىه علىى حىدا فىق يميى  القىرل فىق حورا  مىا ستعلى  أىآ حو ، ى ه القصىا فىق كىرا يسجو 

ولصىا أليىر  ،  ا أالنسبة للقصىا ،مينق من األنبياء المسمين وألير المسيجعله على حدا و ك ا إلى ح  سنته
ل    ال  وم   عقق} :لىاا -يىو وعىا-أل  هللا  ؛اا وح ميتهىا لطالىا العلىم م يياق إلى األمثى ،األنبياء كثير فق القرل 

، يىياق إلىى  ى ه األمثىو ويصىن ها -يو وعا-ا عن هللا ا  ه األمث، ال د ح  نعقو [( سورا العنكبو 43)] {الق لموف 
  إ هألنى ؛ة اامىة  هىاع  كثيرا فق القرل  ال د ح  يكو  يالا العلم علىى معرفىا يياق إلى حنو  ،يياق إلى حلسا  القرل 

مىىن مىىا كتبىىه ح ىىو العلىىم الثقىىا  ضىىا مىىن لصىىا القىىرل  فييسىىت يد حي ،اكىىو   ءن العنايىىة أكتىىاب هللا فبىىيي طىىقلىىم اكىى
ذكىر و  ،ذكىر األنبيىاء ،ذكىر  ى ه القصىا -رحمىه هللا اعىالى-ما يىاء فىق السىنة يعنىق البخىاري  وحيضا   ،المؤرخين
إال مىىا حصىىو مىىن التقىىديم  -رحمىىه هللا-عليهىىا منهىىا، والتىىرايم  تنبا واالسىى ،الما ىىية وح ىىدع فىىق ذكر ىىااألمىىم اا ححىىو 

 . -هللاهللا المستعا -، والتيخير ال ي حطرنا إليه
 ، ا ىىة ،ا نىىين ،واحىىد :لىىاا فتجىىده مىىثا   ،الطبعىىة السىىل ية مىىن فىىتح البىىاري رلمىىوا األ ىىواب حسىىا التسلسىىو التىىاريخق

 ،إلىى  مانيىة عشىرريى  ،  ىم خمسىة ، ىم ريى  إلىى حربعىة ،الى ي أعىدهعىن      ا الباب متيخر يىدا  أل ؛سبعة عشر
يعنق كىو   ،أل    ا على حساب الترايا التاريخق ؛يعنق   ا الترايا سنبقق ح  يعتنق أه يالا العلم ،إلى لخره

ب العلىم يعتنىق أاألحكىا  نعىم كثيىر مىن يىا ،نقىا وخلىو فىق احصىيله هيالا العلم يجهو   ه األمور ال طب حنى
ور أىه حتىى يعىرف علىى الويىه المىيم -يىو وعىا-ألنىه ال يسىتطي  ح  يعبىد هللا  ؛و ق محو عنايةا  الحاا والحر 

  .الحاا من الحرا 
، السىنة حيضىا لهىا ح ىىو وا ىىحةالعنايىة هلل الحمىد و و  ،يعتنىق  هىا يىىاب العلىم األكبىرالعقائىد حيضىا رح  المىاا ال قىىه 

لكىن العنايىة  ،الت قىه منهىا  ى ا وا ىح وهلل الحمىد ،وطروحها ، اوحسانيد ،ولها من يعتنق  ها فق متونها ،ولها ويود
ومىن ستخصىا  ،ويد مىن ستخصىا أكتىاب هللاسنعم  ،ئ  أكتاب هللاآلال المستوى المطلوب أكتاب هللا ليسج على

لىىق عالىىة  حنىىا هللاهللا متخصىىا أالسىىنة مىىا :مىىا يقىىوا ،لكىىن القىىرل  لاسىىم مشىىترك لجميىى  يىىاب العلىىم ،أعلىىو  القىىرل 
: مىا لىق عالىة أالسىنة، متخصىا أىالقرل  يقىوايالىا علىم  حو العكىسيالا علم   ا ما يمكن ح  يقوله  ،ل أالقر 

 ، لمىىا انتهىىى مىىن لصىىة نىىوم مىى طىىةفىىالعلو  الشىىرعية متكاملىىة متراأ ،مىىا يمكىىن ح  ي هىىم القىىرل  إال مىىن خىىاا السىىنة
 .و من إألرالهم إ اكهم أالقر  لومه وما حص



 " ق ذبوا انب ي م د و " {ك ذبت ع   } :يقىوا الم سىر [( سىورا القمىر18)] ذابص ون ذر{}كذبت ع    كيف ا ف ع :لىاا 
ألنىه ؟ سويىد يعىرف ح   ىود  ىو نبىق عىاد مىا فق الجامعىة مىن كليىة طىرعيةح  يالا علم اخرج يعنق  و ستصور 

 ،ملىىىةلكىىن ليسىىج متكا ،وفيهىىا خيىىر وفيهىىا علىىىم ،اآل  يخىىرج يىىاب يح رىىو   ىىى ه المىى كرا  التىىق كتبهىىا األسىىىاا ا
، لىىد اكىىو   ىى ه الم ىىردا  علىىى يريقىىة  ىى ا الشىىيخ احتىىاج إلىىى سىىنوا  ، والمىىنه  فيىىه م ىىردا يعطىىى مىىنه  األسىىتاذ

ومىر أىه أليرنىا  ،مررنىا أىه ء ى ا الشىق ،لكنه ال يىياق علىى نصى  المىنه  ،أالتطويو واالستطرادو  ا الشيخ عرف 
ويتخىىرج ويمكىىن نصىى  حو حكثىىر مىىن  ،ءرف طىىقيالىىا العلىىم ال يعىى ،ححيانىىا مىىا نسىىتطي  ح  ننجىىز وال  لىى  المىىنه 

كىو علىى  ،وارك األسىاا ا كىو علىى منهجىه، الطريقة يريقة التعليم وال طب ح    ه ،لمنا   ما مر  عليهنص  ا
و ىو  ،نصن  انتهينا من المنه ماذا  :قسم يسيا يقوا، من األساا ا من حنجز المنه  فق طهر وياء إلى اليريقته

ويى   ،فىق إال  ى ا الكىا  يتىه علىى سىبيو ابيجىاز فيعىده علىى سىبيو البسىب مىاهحنىج حن :الىالو  ؟مقرر لثا ة حطهر
يسىتطرد فييخى  فىق الحىدس  خمىس  األسىاا احيضىا أالمقا ىو أعىض  ،نعم ال طب ح  مثو   ا  التدريس نالا :لاا

ة مىىىا سىىتة ححادسىىى  والبقيىىىحو ق نهايىىة ال صىىىو ولىىىد طىىرم خمسىىىة ححادسىىى  فىىىسىىىج محا ىىىرا   ىىم يىىىياق  ،محا ىىرا 
 يعنىق الطريقىة المناسىبة يىدا  خلىو   ى ا حيضىا ،و  ا ىين حىدس  مىا طىرمح ،أقىق عشىرينحو عشىرا ححادسى   ،طرحج

 م يضي  إلى  ى ا الشىرم  ،فق إطكاا ما ا  ه مختصر وليكن طرح ،ا  معين ا  منه  ح  ستخ  كتاأللموازنة  ين الولج وال
 ،ليىىواز   ىىين الولىىج والىىزمن ؛للكتىىا  ىى ا مناسىىا يىىدا  حو مىىن مرايعتىىه  ،المختصىىر مىىا ي ىىتح هللا أىىه عليىىه مىىن علمىىه

، نتهىق الولىج ومىا سىوينا حايىةفيهىا  ىم سنسىتطرد ير وإال أابمكىا  ح  نيخى  ليىة و  ا ال ي يعلنىا نعتمىد  ى ا الت سى
ومىا مىر  ،ألنىه ال يح ىظ القىرل  ؛لب حلوا لد ستخرج الطالا فق الجامعة من كلية طرعية ويخ ى عليه مثىو  ى اول 

مثىىو  ىى ا مىىا  ،عليىىه فىىق لصىىا القىىرل  إال نتىى  يسىىيراومىىا مىىر  -مىىر علىىى أعىىض اآليىىا -لت سىىير كامىىو عليىىه ا
 .يعرف امتحا ل مما  مر عليه ومما ذاكره ئا  نعم يعرف طي ،يا وستخرج فق كثير من األ واب  ئا  يحسن طي

 ،  ا المتميز من  ؤالء الطىاب نعم يخرج يالا علم إنه ال يخرج علماء، للنا مرارا  ما  لب التعليم النرامق مثول 
لب كثيىر مىن يىاب ولى  ، ن سىهحيى  يسىتطي  ح  ستىاأ  التحصىيو أيستطي  التعامو مى  الكتىا خرج يالا العلم ي

يسىيلونهم  ،العلم لما اخريوا من الكليا  الشرعية وباطروا األعماا وياء المحب واالمتحا  ويدوا حن سىهم محىريين
كليىىة الشىىرعية  ىى ا عىىة فىىق المسىىجد  ىى ا اخىىرج مىىن امكىى ا الجو  ،طىىاب فىىق المىىدار وال ،وظ ين فىىق  ىى ه الىىدائراالمىى
لكىن مىا  ،ءس كر مما يسيا عنىه وإال لىد يكىو  عنىده طىق ء، يعنق طق ءعنده طق ما ،ءلب ال طق،  م أعد ذطيخ

لى ي  ىا  مىن العلىم ا :فإمىا ح  سبىدح الطلىا مىن يدسىد حو يقىوا ،لىب يحىبب فىق ن سىه ويتحسىريسيا عنىه  ىم أعىد ذ
الكتىىا ويقىىرح  ،ويؤصىىو ن سىىه ،فعلىىى ابنسىىا  ح  سهىىتم  ن سىىه ،النهايىىة ءال طىىقحمضىىينا فيىىه أضىىعة عشىىرا سىىنة  ىىم 

وإ  كا  أعض النا  سنتقىد  ،وال يقتصر على الدراسة النرامية ،ويحضر طرم الكتا كاملة عند ح و العلم ،كاملة
 .ح  درو  المسايد فو ويةألنه ي هم من ذلب  ؛كونها نراميةكلمة نرامية للمدار  والجامعا  الرسمية سنتقد 

أل  النرىا   ؛المىدار  والجامعىا  فو ىويةأليىر إذا كانج   ه منرمة ونرامية فم اد  ى ه الكلمىة ح  الىدرو  فىق 
لكىن ح ىداه أعىض النىا   ،و ى ا ال ي هىم ال مىن لريىا وال مىن أعيىد ،فو ىى االنترىا عدا  وما االنترا واألصو فيه 
مىىا ستىىرك فيهىىا  ،فيهىىا الكتىىا مىىن حولهىىا إلىىى حخر ىىاألنىىه سبىىدح  ؛فىىق درو  المسىىايد حكثىىر االنترىىا ال  ،فينبىىه عليىىه ال
 ءنعىم لىد يكىو  مىن يبىائ  أعىض الشىيو  طىق ،ألنهىا أليىر محىدودا  ولىج ؛الرسىمية و فىق الدارسىا  فجوا  كما 



لكىىن األصىىو فىىق  ، ىى ا مويىىود االنترىىا عىىد  مىىن  ءيكىىو  فىىق يبيعىىة أعىىض الطىىاب طىىقلىىد  ،االنترىىا عىىد  مىىن 
 ال ألنىه مىا ، ىا  علينىا فنتىرك  ى ا البىاب هللاهللا  ى ا ولىج :فتكمو الكتا وال يقاا ، ولج ددرو  المسايد ما احد

 . لدراسا  حو فق الدرو  المسايد ال، لد يمر   ا فق الدراسا  الرسمية لكن فق افق ولج محدد
وفيىىه يىىق  ، ىى ا السىىيا  مختصىىر يىىدا   {ابص كي  ف ا   ف ع  ذ}  كي  ف ا   ف ع  ذابص ون  ذر{} ا  كىى  ج عىىاد نبىىيهم  ىىود

 "الن        ذاري أي "  ىىىىىىى ا إيمىىىىىىىاا {ع       ذابص ون       ذر كي       ف ا        ف }  ق       ذبوا " " :وحىىىىىىى ف لىىىىىىىدره المؤلىىىىىىى  أقولىىىىىىىه
يعنىق  { كيف ا ف عذابص ون ذر} "أي النذاري ل م ب لقذا  هبل نزوله أي وهع موهقه" { كيف ا ف عذابص ونذر} 

وفىىق  ،ح  ابحىى  كيىى  عىى  وا ممىىا فىىق  ىى ا السىىوراعليىىب  ؟، كيىى  عىى  وا!اصىىور حيىىه المسىىلم كيىى  عىى ب لىىو   ىىود
، يىر، اعتبىر ازدنعم ؟ل ائداا ما ؟ي ايو إ وما انالله المؤرخو  الثقا  من ،وما ياء فق السنة ،ورألير ا من الس

الىى ي ولىى   هىىم أسىىبا  ص{ كي  ف ا   ف ع  ذاب}، إنىى اري يحىىو أىىب مىىا حىىو  هىىم اعىىرف سىىبا العىى اب فتجتنىىا لىىئا
 . "أي النذاري ل م ب لقذا  هبل نزوله" {ونذر}أسبا الك ر  ،ك ساأسبا التالمخال ة، 

 :"وه  بينه بقوله أي وهع موهقه"الباغ المبىين ورسولهم  ينوا وبلقوا  ،ما ارك ألحد حجة حن ر م -يو وعا-هللا 
( سىورا 29)] } أهبل ت امرأت ه   ص ص رة{ "أي ش  د ة الم و " [( سىورا القمىر19)] {}الن  أرس لن  عل ي م راح   صرص را  

فهىق طىدسدا  ،الشىدسد در والصىر أمعنىى البى رالصىر صىويياق  ،طدسدا الصو  {}صرصرا  يعنق فق صو   [ال اريا 
 . "شوم" { ص دوم نحس}ريح أاردا طدسدا مصواة مدوية  ،ويصاحبها  رد طدسد الصو 

ع ن اليي رة  -س المعلي ه الم الة وال-ن ن ص النبص وبي { ص دوم نحس} :أ  دوج  تق رض بين هوله :عقول ادذ
 ؟ مكروه للقب    ي  ص تحملأو التش ؤم من األع م الت

الى ي ح لىب  ،لىب اليىو  نحىسذ سىمى -يىو وعىا-، هللا ، والنصوص ال يضرب أعضىها  ىبعضلكن   ا فق القرل 
وإنمىىىا الشىىىؤ   ،ال ل ااىىىهوسىىىمق لماأسىىىة ولىىىوع العىىى ب فيىىىه  ،-يعنىىىق طىىىو  علىىىيهم-فيىىىه عىىىاد لىىىو   ىىىود سىىىماه نحىىىس 

لهى ا  ا  ة صىار  ى ا اليىو  ظرفىالماأسى ، لكىن أاعتبىارلعهم فىق  ى ه المصىيبة و ى ه البليىةال ي حو فق فعلهم ق الحقيق
و كى ا ال يعىارم مىىا ورد  ،خيىرأالنسىىبة لهىود  ،ال لكنىه أالنسىبة لهىود مىثا   ،صىار أالنسىبة لهىم نحىس طىىؤ  العى اب

مىىن الطيىىرا  -عليىىه الصىىاا والسىىا -ورد عىىن النبىىق  ،ال يعىىارم  همىىا ،فيىىه الىىنا مىىن اسىىميته نحىىس ونحسىىا 
سىرد مىن أليىر  ءكىو طىق لبوالتشاؤ  كى  ،ومنالضة للقدر ،أل  الطيرا فيها معار ة للقدر ؛لبحطبه ذوالتشاؤ  وما 
،  ى ا من حايتب لد يكو  يمن أالنسىبة لىبتطير فيه ويمنعب ااراه طؤ  حو  يلد يكو    ا اليو  ال  ،ما سدا عليه

فق   ا اليو  حي  ول  لب فىق حولىه مىا  فتتشاء ق حادث ل  خريج إلى الدوا  فحصوهللاهللا :ال ي حصو لب اقوا
ادخىىر لىىب مىىن حيىىر  ىى ه المصىىيبة مىىا يك ىىر أىىه سىىيئااب حو سرفىى  أىىه  لىىد يكىىو   -يىىو وعىىا-ح  هللا  ي ر حال اىىد ،ولىى 

شر ح عاف لد دف  عنب من ال -يو وعا-ح  هللا ادري  ال ،وليس  نحس وال طؤ  ،دريااب فيكو    ا خير لب
يىو -لكىن هللا  ،طىؤ حنىه  بومىا الى ي سىدريب حنىه نحىس ومىا الى ي سىدري ،ما ولعب لب فيكو    ا الحىادث خيىر لىب

افتىرم  حنىج، يس لىب ح  احكىم ولىو حصىو لىب فيىه مىا حصىوحنىج لىلكن  ،حكم على   ا اليو  أينه نحس -وعا
  ىىم يئىىج علىىى العربىىة ،يبىىر و  حنىىب خريىىج لصىىاا ال جىىر فعثىىر  فىىق ح ىىرا وانكسىىر  ريلىىب ذ بىىج للمستشىى ى

وكى لب فىق  ،و لىب حكثىرحصى .....حو انىزال  مىن درج  ،ا  أسيارا مثا  لصاا الرهر فحصو لب ما حصو استطد
خريىج حصىلق ولىد  ، كىو مىاصار  طؤ  ونحس أالنسبة لىقأل  الصاا  ؛خاص ال حصلق :اقواصاا العصر 



حمىر حويبىه هللا  ،  امثو  ؟علىيا حخق   ا كي  احكم  ،صد اإللق يلعج المسجد عمري هللاهللا ما  :لالها أعضهم
  .سرفعب  ه ه األمور درايا  ال استطي  ح  اصو إليها أعملب -يو وعا-هللا  عليب وكل ب أه وما سدريب لعو

 حمىا  ىو ال سىدري حسىن الخيىرا ،اسىميته أىالنا ويىاء ح" -يىو وعىا-فالمخلو  ليس له ح  يسمق إال ما سماه هللا 
 ،وحطىىج عنىىه خطايىىا ،ورفىى  أىىه منىىازا ،يمكىىن دفىى  عنىىه مىىن الشىىر حعرىىم فىىق  ىى ا اليىىو  مىىا حصىىو لكىىنحصىىو لىىه 

}الن   أرس لن  عل ي م وحطد النىا   ىاء األنبيىاء فىا يجىوز بنسىا  ح  ستشىاء  حو ستطيىر  ،و ك ا   ا طي  المصائا
و ح ،سىو  واحىدفىق د فىق سىو   ىو عى اب عىا مس تمر{} "شؤم" { ص دوم نحس} "أي ش د ة المو " {صرصرا  راح 

إمىا ح   {  ص د وم} :و نىا لىاا ،نعىم  مانيىة حيىا  مىن األربعىاء إلىى األربعىاء  مانيىة حيىا  فق سب  ليالق و مانيىة حيىا ؟
، السىىاعة  ىى ه لىىيس المىىراد أىىه السىىاعة سىىاعة افتحىىد  :ا وا أىىه يىىاا حو لصىىر كمىىا يقىىا الولىىج الىى ي عىى سىىراد أىىاليو 

حو ربىى  سىىاعة ولىىد يكىىو  نصى  سىىاعة  ، ىىاث ،سىاعتين  ىىق ولىج لىىد يكىىو   وإنمىىا ،ال لكيىة التىىق  ىىق سىتو  دليقىىة
الحىدس  لولىه فىق الىزمن المحىدد المقىدر كمىا فىق  ةالمقصود ح  اليو  يطل  والساعة اطل  وال سراد  ها حقيق ،فلكية

إنمىىا و  ،مىىن الجمعىىة إلىىى الجمعىىة لىىيس المىىراد أىىه السىىبج فقىىب ا  يعنىىق حسىىبوع ))فمىىا رحسنىىا الشىىمس سىىبتا((: الصىىحيح
 .لى ح  دعاء  رفعهأالمطر إ -عليه الصاا والسا -المراد أه األسبوع الكامو من دعائه 

د وم األربق    وا  ف "، كما اقد  من المرا، و ق القوا ذوي مرا يعنق ذي لىوا " ائم الشؤم أو هواه" قيعن مستمر{}
وسىىب  ة حيىىا  نيىىاألربعىىاء إلىىى األربعىىاء  ملىىيهم مىىن اومعلىىو  ح  عىى ا هم و ىى ه الىىريح التىىق حرسىىلها هللا ع "أخ  ر الش   ر

 .لياا
حفر األرض المن سين  ي   وتمرع م علث رؤوس  م  ت  ر ره  ب م تقلق م من " [( سورا القمر20)] {}تنزع الن س

ا اواصىدى ألفىواه الشىعاب ريى ،إلى الشعاب واؤ ولجيعنق  م ح روا ح ر  {تنزع الن س} " تبين الرأس عن الجس 
 ،مىىا  ىىىدح   هىىىؤالء الشىىىداد الكىىىن حو  ،حريضىىعاف  ىىى ه الىىىليىىردوا عىىىن النسىىىاء والصىىىبيا  وال ؛هموحلويىىىائمىىن حطىىىدائهم 

وبهى ا  ،ورفعته ونكسته على رحسه فبا  رحسىه عىن يسىده ،وبعضهم ح ر لن سه ح را فقتلعته وايتثه من   ه الح را
 ؟سبقىى فىق األرم الى ي مىاانتزعىج النخلىة مىن مكانهىا يعنىق إذا  {كأن م أعج ز نخل منققر}ستم التصوير الدلي  

ايتثىوا مىن األرم ورفعىوا عنهىا كمىا   ىم حيضىا  عىرو   ى ه النخلىة  ،عجز   ه النخلة ،فيه حصو   ه النخلة ،ح را
رفعىىتهم فنكسىىتهم  ريىح ايتثىىتهم مىن حصىىولهم إلىى ح  ،األمىىر حطىىد ى ا لكىىن  ،اصىور رفىى  النخلىة أالشىىياوا والرافعىا 
تقلق  م م ن حف ر األرض المن س ين  ي    " {تن زع الن  س} ،يسىاد مها عىن حعلى رؤوسىهم فىدلج رؤوسىهم وفصىلت

يعنق وما حو  هم مىا  "وح ل م م  ذار" {كأن م} "وتمرع م علث رؤوس م  ت ر ره ب م  تبين الرأس عن الجس 
للىىى   األمىىىورومىىىن حصىىىعا -لعىىىر مىىىن األرم ، حصىىىوا حصىىىو النخلىىىة فىىىق نخىىىو منقعىىىر "أص   ول" {أعج    ز}صىىىور 
ولىد اميىز  عىاد واشىبيههم أالنخىو لطولهىا  ،ألنها راسىية  ا تىة طىدسدا ؛األخرى حسهو منهايعنق األطجار  ،-النخو
إ  كىا  أعضىهم سنىازع فىق و  ،-سىتة حمتىار- ا    يولهم سبلغ إلى ا نق عشىر ذراعى: إيقوا أعض الم سرين ،أالطوا

حربعىة حذرع  ،كقيىر ما  مىثإلىى  ا ىة حذرع فق ديار م لبىور عاديىة يعنىق اصىو  : نحن رحسنا أعض القبور  ا ويقوا
زالىج ذريتىه  ومىا ،الم سىرو  مىن ح  لد  خلى  يولىه سىتو  ذراع يقولىه لكن يشىهد لمىا  ،من المترين فما دو   قنيع

صىىح  ىى ا فىىق  -سىىتو  ذراعىىا-الطىىوا لطىىوا يىىوا ح ىىيهم ولىى ا ح ىىو الجنىىة ا ،لج إلىىى مىىا نشىىا داىىنقا حتىىى وصىى
 .وألير ما يوا ح يهم الصحيحين



  :أالنخو من عدا ويوه لى كو حاا اشبيههمع
األرم حن سىهم أى، أحيى  ح ىروا ألن سىهم و بتىوا وخلعهىا صىاروا مثلهىا ايتثا هىاوطىدا وصىعوبة  ،ومنها  با  النخىو

 وم  ذلب نزعتهم   ه الريح.
دكم فىىىق ححىىىد معىىىه ا سىىىير يىىى  عنىىىقىىىوا فىىىق  ىىى ا الطبعىىىة منقطىىى  ومنقلىىى ، إ نىىىا ي ،نخىىىو منقعىىىرا و صىىى، ح}أعج    ز{

 . ألصو منقل  من القل  و و ابزالة  نعم  و ا، منقطالجالين منقل 
منتهىاه "  :ءولعىر الشىقلىى مبلىغ سثبىتهم "ر دليو على حنهم وصلوا فىق ح ىر م إوالتعبير أمنقع أعج ز نخل منققر{}
ب لنخ ل لي ول م وذا ر دن   وأن    واش ب  ،ب لنخ ل لي ول م واوشب  ،منقيع س هط علث األرض" الشئ منتهاه لعر

نخىىو منقعىىر و نىىاك لىىاا فىىق الحالىىة : حعجىىاز  نىىا لىىاا  [( سىىورا الحالىىة7)]م أعج   ز نخ  ل خ وا   { ك  أن } "   ص الح ه   
مراع  ة للفواص ل " :لىاا خىاوي يقىوا الم سىر مىا ،مىا لىاا منقعىرا وحنى  فىق الحالىة ،ف كر  نا منقعىر {نخل خ وا }

وإ  نرىىر إلىىى الجمىى   ،والنخىىو إ  نرىىر إلىىى م ىىرده نخلىىة فهىىو مؤنىى  ،يعنىىق مراعىىاا لىىرؤو  اآلي "   ص الموي  قين
الجمى  ويؤنى  أاعتبىار  أاعتبىارسى كر ؤنى ، سى كر ويحعنىق يمى  التكسىير  ،سى كر ويؤنى  والجم  حيضا   ،فهو م كر
ا كىروا فيمىا  ،اعتبىروا ،يعنىق اىيملوا {} كيف ا ف عذا  ون ذر، يعنق كما اقىد  } كيف ا ف عذا  ونذر{ ،الجماعة
وكيى  كىا   ،و ىو اتحملىو  مىا حىو  هىم ،لهىم  هى ا الطريقىة ق كيى  كىا  عى ا } كيف ا ف ع ذا  ون ذر{ حو  هىم
من النى ر أمىا ال وحصو لكم ما حصو  ؟ا  البالقا  على لسا  حفصح لومهأالعر ،آليا  البينا ري إيا م أاإن ا

 .سدع ألحد حي حجة
 .[( سورا القمر17)] }ولق  عسرن  القرآف للذار   ل من م ار{

  :لكن م  من سب  تكرار هوله ،لتذاير والتنبيهل اآلع  من المقلوم أف تكرار :ودذا عقول
 أف القمص علث األم  الس بق ؟  مع ،بين ال هم  وأخرى  {ولق  عسرن  القرآف}

-لنىا لولىه يكىرر م سرد  هى ا الخطىاب سىوانا فكوننىا ول ،، األمم الساأقة كلها مضجالخطاب  نا ليس لألمم الساأقة
ومضىىج األمىىم  ، وانتهىىج األمىىم، نعىىم األخبىىار والقصىىا لألمىىم السىىاأقة ار{لق    عس  رن  الق  رآف لل  ذ}و  :-يىىو وعىىا
  فىىق دنيىىاه المشىىتمو علىىى  ىى ه القصىىا وعلىىى ألير ىىا ممىىا سن ىى  المكلىى {ولق    عس  رن  الق  رآف}أقىىق دورنىىا  ،السىىاأقة
  .؟ و من متعظ ؟لكن  و من مدكر ،ه ا وحخر 

جم ع " [( سىورا القمىر23)] ك ذبت وم و  ب لن ذر{} -عليىه السىا -، لو  صىالح قصة  مودلب  ل  أك  ج  مود أعد ذ
 }ك ذبت وم و  ب لن ذر{ "دؤمن وا ب ه واتبق وه ف ل مأي ب  ألمور الت ص أن ذردم ب    نب ي م ص  لح ال ،نذدر بمقنث من ذر

ألنهىا انى ر  ،يطلى  ويىراد أىه النى ارا ن سىها ،والمن ر كما يطل  ويىراد أىه مىن يىاء أالنى ارا "جمع نذدر بمقنث منذر"
حن روا ، الن ر إذا حردنا أه األنبياء ال سن مور التق حن ر م  ها نبيهم صالحن سر أمعنى أمن ر حي أاأل، يم  اح رو 

فقىىد كىى ب  اواحىىد انبيىى ألنىىه مىىن كىى ب ؛مىىن كىى ب صىىالح كىى ب أليىىره مىىن األنبيىىاء ، لكىىنحرسىىو إلىىيهم صىىالح وحىى روا
مىىن األسىىاليا المتعىىددا التىىق  -ه السىىا عليىى-حو كىى  وا أمىىا حنىى ر م أىىه صىىالح  {ب لن  ذر}: سىىائر األنبيىىاء، ولىى ا لىىاا

منم  و  عل  ث " {ابش  را } ق   لواكىىا  رد ىىم ح  لىىالوا [( سىىورا القمىىر24)] {} ق   لوا سؤمنىىوا أىىه ويتبعىىوه   لىىمحنىى ر م  هىىا إ
صى تا  "، حو صى ا  {من   واح  ا} االطتقاامنصوب على  احنتب  أشر  :ي سره ال عو نتبعه فالتقدسر فقالوا ا شتغ ل"
على  أمحى وف " متمنىا ا: " كائنىألنها يار ومجىرور متعلى  أمحى وف اقىدسره ؛  ه ص ة {من } ؟لص تا حسن ا "لبشرا



 ،اآل  أشر نكرا حايته إلى الوص  حكثىر مىن حايتىه إلىى الحىاا وصى  أكونىه مىنهم، ص ة  انية {واح ا} ،ص ة
حىىاا  {واح   ا} :أعضىىهم يقىىوا ؟مىىن وصىى ه لىىىحو  ،حو حايتىىه إلىىى  يىىا  حالىىه ؟فهىىو  ىىو أحايىىة إلىىى وصىى   ىىانق

وعلىىى كىىو حىىاا النكىىرا حايتىىه إلىىى الصىى ة والنعىىج حولىىى مىىن  ،-يعنىىق حىىاا كونىىه من ىىردا  -أمن ىىردا  حو مىىؤوال   ،مقىىدر
حنىه وصى  لىه حو  يىا   {واح  ا} :ن وص ه أكونه منهم يعنق يستوي فيه لولىهلكن كونه  ي   ،حايته إلى  يا  الحاا

 إنكىاري واالسىت ها   "للفقل الن ص ب ل ه وا س تف  م بمقن ث النف ص مفسرا  مفسرا للفقل الن صب له، " {نتبقه}لحالىه 
بمقن  ث " ب حي ال نتبعىىه؟، حو لىىيس أمل ىى، كيىى  نتبعىىه ونحىىن يماعىىة كثيىىرا و ىىو واحىىد منىىا ولىىيس أملىىبأمعنىىى الن ىىق

لىه وصى   مىا "ك م ن ييرن   أي   نتبق هول يس بمل   اثيرة ودو واح  من  عقنص منف ر ؟ كيف نتبقه ونحن جم ع 
يعنىق  {الذا}ننىا إنىا حصىلها إ {الن   الذا}ن  يننىا أالرسىالة دعىاء حو يخىا مىل ي يميزه علينا أي  سدعق مىا اا ما ،هز ييم
، الضىاا  ىد الهىدى إ  اابعنىا واحىد  "ذد   عن الم وا " :اا يقوا الم سرل ق   {لفص يالل} "اتبقن هالف "
الجماعىىة   والىىرحي إنمىىا  ىىو مىى ،ح  الواحىىد طىىاذألنهىىم سزعمىىو   ؛سىىنا أمهتىىدسنس لىىه مىىا يميىىزه إذا نحىىن  ىىالو  وللىىي

 . ونترك الجماعة   ا  اا،   ا على حسا اقدسر م ولحادتب  فكوننا ن
حو  رييمى  السىع، إمىا إمىا ح  يكىو  م ىردا حو يمى  سىعر "جنوف "حي  {وسقر} "الموا ذد   عن " {لفص يالل}

ىاحصىلها ومشىتقااها اىدا علىى  ى ا فيقىاق والمىادا اىدا علىى  ى ا الت سىير يعنى ،ومعنىاه الجنىو   يكو  م ردا   " رع  : "س 
ومىا يشىبه الجنىو   ،حصىيا أىالجنو  انسىعر اإذ ،انسعر" ال عو المطاوع إذا حصىيا أىالجنو  حو مىا يشىبه الجنىو  "و
علىى يميى  حركانىه  ، واهيمن واسىيطر عليىهويتبعها ن سه ،إما وراء دنيا سنسعر  ها ،ال يستح  ءأشق االفتتا من 

: ا سن ى   ى ا اصىرف المجىانين فقىالوا ر ما يضر وارك ميعنق إذا ل ،طبيه أالجنو   و  ا ،  ا انسعار وعلى ا كيره
 ،ءأل  الىى ي سنسىىعر أالشىىق ؛انسىىعرنا وراءه اركنىىا عقولنىىا ،ولىىيس لىىه مىىا يميىىزه فىىنحن مجىىانين "الف اتبقن   ه" }الن    الذا{

ا د يعنىق أعىىض النىىا  مشىى ءو ىى ا الشىق، هعقلىىه وراء ظهىر  ه مىىن أليىر ا كيىىر يكىو  لىىد حلقىىق وراءويهىتم لىىه ويمشى
إال مىىىاذا يسىىىت يد و  ،أمجموعىىىه أكليتىىىه فيتصىىىرف اصىىىرف المجىىىانين هواسىىىتولق عليىىىه أجميعىىى ،الىىىدنيا سلهىىى  وراء  ىىى ه

فىىىق مشىىىا دا الشاطىىىا   ىىى ا مويىىىود  ؟وحمضىىىى ولتىىىه كلىىىه ،لىىىب ىىىو زاد علىىىى ذ ،الشىىىخا إذا يمىىى  مئىىىا  الماسىىىين
 ،حبىة الضىقب حكىو الحبىة ء، إذا ارا ى  طىق، وينرر ارا   ال  ا نزلج ال ضة، ارا   الدوالر نزا الينوالبورصا 
أىىاهلل علىىيكم  ىىو  ىى ا  ،رك يميىى  ملىى ا  الىىدنيا لمشىىا دا  ىى ه الشاطىىا اإذا كىى ا واىى ،حكىىو حبىىة السىىكر ءإذا نىىزا طىىق

، اىىرك األنىىس أاأل ىىو -يىىو وعىىا- اىىرك مىىا خلىى  أليلىىه و ىىو احقيىى  العبوديىىة هلل حوال   قيعنىى؟ عالىىو وإال مجنىىو  
ويك ىق ولىده  ،يعنىق يملىب مىا يك يىه ؟ ىو  ى ا عقىو ؟ و  ى ه حيىاا ،ارك يمي  مل ا  الدنيا ،واألمواا واألصحاب

 ىى ا  ،يطلىى  ال جىىر و ىىو علىىى  ىى ه الحالىىة ،حو إلىىى العشىىرين و ىى ه حيااىىه ،العاطىىر مىىن أعىىده إلىىى الطبقىىة العاطىىرا
فىق  ،ألفىا اا دا فق مشى ،نسعر أيمور حخرى فق متاأعة النساءالنا  من اومن  ،  ا  رب من الجنو   ،انسعار

  .  ا  رب من الجنو   ،  ا انسعار ،ك ا وك ا فيما يضر
 ا ؟حكثر كسب  و سنرر فق األسوا  حسهماصرف أللته للعقاء  :ولاا ول  طخا ول ا  لو ح :ول ا ح و العلم يقولو  

 ،-يىو وعىا-ؤالء  ىم العقىاء الى سن سىعوا فيمىا يخلصىهم مىن عى اب هللا سنرر إلى العباد  ىال  ، م العقاء ؤالء 
طر عليىه يو أحسىبه علىى حسىا مىا يسىفكحما من عدا م  ، ؤالء  م العقاء حقيقة ،ال سن حققوا ما خلقوا من حيله

 ."جنوف " {وسقر} "ذادب عن الموا " {لفص يالل} "الف اتبقن ه" {}الن  الذا



 "الث ني  لقص بتحقيق ال مزتين وتس يل"بتحقيق ال مزتين، أؤ : لقق يقىواحؤ  [ا القمر( سور 25)] {لذار عليه}أؤلقص ا
يعنىق  "عل ث ال وج ين"لقىق  ىين الهمىزاين حاؤ   خ  ل أل ف بين م  "وإ"يىه  تسىهيو الثانيىة لقق، إ  حؤ طلقق، كي  انحؤ 

يعنىىق كيىى  ولىى   {بينن   علي  ه م  ن } ،"ال  وحص" {ال  ذار} ،ا  حربعىى ا القىىراءفتكىىو   "وترا  ه"علىىى التحقيىى  والتسىىهيو 
 ص هول ه أن ه " {بل دو اذا } "الليه لم دوح  ": لاا إليه شخا من  ين المجموعة؟ إذا لم سومعلى   ا ال االختيار

 {ب ل د و ا ذا } "اللي ه ل م د وح"إذا ، يعنق ما فق ما يميزه من  ين يماعتىه أحيى  سىوحق إليىه "أوحص الليه م  ذار
ال دليىو  يعنىق إذا كىا  سىدعق مىا {}ب ل د و ا ذا  أش ر، "متكب ر بي ر" {أش ر} "أوحص اللي ه م   ذا ر ص هوله أنه "

لىو  ،كى اب :؟مىاذا نقىوا لىه:  ىو عيسىى  ىن مىريم مىثا  حىد ولىاالىو لىا  وا :يعنق كما نقوا ا  عليه حينئ  يكو  ك اأ
م مىن عنىد : حنا ويدعق ص ة نجز  أك أه يكى ب، لكىن  ىو لو لاانقوا: ك اب، و  الرطيد لا  حخر ولاا: حنا  ار 
أل  األنبيىاء  ؛ليس عند م من األدلة ما سدلهم على ك أه  و عند م ما سدا على صىدله ؟األدلة ما يجزمو  أك أه
 ، خيار لومهم فهو حوال م  ه ه المهمة. إنما  م خيار لومهم

 ستميىز أىه عىن أليىره  ى ه صى ة ايعنىق سىدعق وصى  "بي ر متكب ر" {أشر} ،إنه حوحق إليه :فق لوله {}بل دو اذا 
لىىى لىى ي دعىىاه إا مىىا ،ادعىىى  ىى ا الوصىى  مىىثا    نه يحمو  اث مائة كيلو: إوص  لاالو ادعى طخا  ،المتكبر
لب إال فالمتوا ى  لىو كانىج حقيقتىه كى و  ،ما سدعوه إال إرادا التميز على أليىره والتكبىر واألطىر علىيهم ؟الدعوى    ه

  .ما يقوا   ا
ويطلى   {س يقلموف ي  ا} ،{م ن الك ذا  األش ر} "اآلخىرا"فىق "عنق ي [( سورا القمر26)] {ي ا}سيقلموف :لاا اعالى

يعنىىق ليىىو   {م    ه   مت لغ   } [( سىىورا الحشىىر18)] }اتق  وا هللا ولتن   ر نف  س م    ه   مت لغ   { ،القىىد ويىىراد أىىه اآلخىىرا
 . أالقد  نا سو  الع اب اآلاق ذكرهولد سراد  ،القيامة

عق ذبوا عل ث الى سن كى  وا فيمىا زعمىوه حنىه كى اب أىي   د م ود و" {من الكذا  األش ر} " ص اآلخرة" {}سيقلموف ي ا
الىى سن كىى  وه وكىى  وا عليىىه وكىى  وا علىىى  ود  و د  م" {}س  يقلموف ي   ا م  ن الك  ذا  األش  ر"، تك  ذدب م نب  ي م ص   لح 
 . "بأف عقذبوا علث تكذدب م نبي م ص لح مرسله فهم ح و الك ب 
مىا دا  اىدعق  ى ه الىدعوا فلىب إلىه  :لىالوااختبىار  ىم يلبىوا،  ا ىتاء [( سورا القمىر27)] {ل م تن }الن  مرسلو الن ه   

الى ي يحقى  الطلىا  ىو  ،ال ي ستحق  لىه مىا يطلىا  ىو ابلىه الحى  ،هبمن إل طلا، نطلا من للهتنا واولنا للهة
- فطلا مىن هللا ،ءراء وبراء فطلبوا من للهتهم ما حصو طقش  : نريد نالة ع  لالوا ؟: ماذا اريدو  وا، لالابله الح 
 . الوبراء من صخرا من  ضبة ءفيخرج لهم   ه النالة العشرا -يو وعا

مىىن  ىى ه  ،اخىىرج لنىىا مىىن  ىى ا الصىىخرا :لوالىىا "خرة ام    س  ألوام  مخرجود    م  ن ال ا  ب  ال" {ن    مرس  لو الن ه   ال}
ص }وم    تغن   :-يىىو وعىىا- ىى ه معجىىزا لهىى ا النبىىق الكىىريم لكىىن كمىىا لىىاا هللا  ،فخريىىجوبىىراء عشىىراء  الهضىىبة نالىىة

لىى ي ا بىىر م مىىامحنىىة وا ىىتاء واختبىىار لهىىم لنخت { تن   } [( سىىورا سىىونس101)] اآلع     والن  ذر ع  ن ه  وم   دؤمن  وف{
م   د م ص  نقوف و  ع   ص  لح أي انت  ر م  " {   رتقب م} ، وفىق النهايىة لتلو ىا،ك  وا اسىتمروا علىى اك سبىه ؟حصو

لىب انترىر حو يكى  ونب  ىم أعىد ذ ،منىو  أىبويؤ   و يصىدلونب ، م صانعو   انترر ما ،، اراقا انترر"عمنع ب م
 ، حصىىلها"أي أص  بر عل  ث آذاد  م ا  تق   لالي     ب   ل م  ن ت     " {واص  يبر} ؟لهىىم ومىىا ؟النتيجىىة مىىاذا يصىىن   هىىم

ال ىد مىن التحمىو  ى ه  ،صار  " اصطبر " حي اصبر على لذا م ال  د من الصىبرا اقلا ي االفتعااحصتبر "ااء 



حي اصىىبر علىىى  ،فيىىهذى علىىى األ ىىد مىىن الىىدعوا إلىىى الحىى  وال ىىد مىىن الصىىبر  ال ،و ىى ه يىىريقهم ،سىىبيو األنبيىىاء
  .لذا م

 يعنق مقسو   ينهم وبين النالة فيو  لهم ويم لها.  {هسم }حخبر م ح  الماء {ونبئ م}
 "وب  ين الن ه     ي  وم ل   م وا  وم ل    " {بي  ن م} "مقس  وم"يعنىىق  [( سىىورا القمىىر28)] }ونب  ئ م أف الم     هس  م  بي  ن م{

  }ل    ش ر { ر، لكىن فىق مو ى  حخىلنالة  نىاليا  يحتمو ح  الماء يكو  مقسو   ينهما فقب  م من ألير ذكر الس
 . ، نعمنعم
 "وب ين الن ه    ي وم ل  م وا وم ل   " {بي ن م} "مقسوم" يعنق {}ونبئ م أف الم   هسم اآلية األخرى ا سر ما  نا ف

، "نم يب" {ك ل ش ر }نهم وبين النالة فيىو  لهىم ويىو  لهىا  يجم  الم كر لوحظ فيه اقليا النا  مقسو  أ، والجم 
يعنىىىق  {محتا   ر} "نم   يب م   ن الم     "، مصىىىدر طىىىرب يشىىىرب حو يشىىىرب والشىىىرب المصىىىدر ،الشىىىرب النصىىىيا

والن ه   عحاره القوم دوم م"من الحضور محتضر   و إنما ،ال ر ال ي  و المن ليس معناه من الحر ،محضور
 تم    وا  ،واحضىىر ا النالىىة فىىق سومهىىا ونوبتهىىا ،فىىق سىىومهم ونىىوبتهملىىو  صىىالح ، يعنىىق يعنىىق يحضىىره القىىو  "دوم    
، يعنىق حرمىانهم نق اشرب النالة ويشربو  من لبنهاالثااليو  فق  ،  ا الماءمن ، يعنق فق سو  يشربو  "لكعلث ذ

در ا ح  سؤمنىوا فىالمتول  مىن حنىا  كىرا  عقىاء يقىدرو  األمىور لى ،من المىاء فىق اليىو  الثىانق إلىى  ىدا حفضىو منىه
وال  ،لب يعنىق مشىوا عليىه مىدا  ىم ملىوه فهمىوا أقتىو النالىةال ي حصو؟ فتمادوا على ذ لكن ما ،ويشكروا   ا النعمة
  . موا أقتو النالة لئا طب ح   ؤالء لو  
 -"س يفتن ول ال"يعنق -{ تق طث} "ه ارا ليقتل  "، لدار  ن سال  حطقى القو  [( سورا القمر29)] } ن  وا ص حب م{

يقولىو : فرألىج وبركىج  ىم يىاء فىييهز  ،أسىهمريلهىا أالسىي  حو  ، يعنق  ىربها فىق األوا مى "به الن ه " { ققر}
قر نسىىا وإال فىىالع ،حطىىقى القبيلىىة الىى ي أاطىىر ،حطىىقى القىىو  [( سىىورا الشىىمس12)] }الذ انبق    أش  ق د {،عليهىىا أالسىىي 
وينسىىىا إلىىىى  ،ى المباطىىر كمىىىا سنسىىىا إلىىى المتسىىىباألنهىىىم حمىىروا أىىىه ور ىىىوا أىىه فال عىىىو سنسىىىا إلىىى ؛إلىىيهم يمىىىيعهم
أي هتل    موا ق   " {ر قق   طث تق }و نىا  [( سىورا الشىعراء157)] } ققرود  { ، ولى ا يىاءومىن حعىا  عليىه الرا ق أىه

 ،فال عىو سنسىا إلىى الجميى  ،لب وحلروه ور ىوا أىه؛ ألنهم حمروا   ونسا إليهم ،ألنه  و المباطر ؛إليه اسفن "ل م
 .-نسيا هللا العافية-لعقاب عليهم أعامة ول ا نزا ا

يىة والسىنن ابله "نذاري ل م ب لق ذا  هب ل نزول ه أي وه ع موهق هأي ال" [( سورا القمر21)] } كيف ا ف عذابص ونذر{
، ولىىم يسىىتثنى مىىن ، سىىنن مضىىطردا مىىن حوا النىىا  إلىىى حخىىر م  ىى ه عالبىىة المكىى  ينال اتبىىدا وال اتقيىىر وال اتحىىوا

حمىا أالنسىبة لمىن عىدا م فالسىنن واحىدا والخشىية مىن  ى ه  ،لمىا رحوا العى اب حمنىوا فكشى  عىنهم ،ذلب إال لو  سونس
}الن   أرس لن  عل ي م ص يح  واح  ة  :وبينه أقولهم"ع ب أما ع  وا أه يزاء وفالا  واأل  من اراكا ما اراكب ؛السنن

"د  و ال  ذي عجق  ل لغنم  ه ر حترىىحي الىى ي يجعىىو حو الىى ي يجعىىو الم [( سىىورا القمىىر31)]  ك   نوا ا ش  يم المحت   ر{
 "لك   اس ته عس مث ال ش يممن الذئ   والسب ع وم  سقط من ذ عحف  ن  ي   ح يرة من ع بس الشجر والشوك

ر عليهىىا ومنىى  مىىن دخىىوا مىىا سؤذسهىىا ومنعىىة مىىن ؛ ألنىىه  شىىم  شىىمته  ىى ه التىىق حرىىمهشىىو  م عىىوافعيىىو أمعنىىى 
حو  ،ا و ى ا كثيىر ألالىاا إما من خشواطق يض  لها حرير ق اب و وراعق المأل  راعق القنم وراع ؛الخروج حيضا
هىىا مىىن علىىب امنومىىا حطىىبه ذ ا  وحطىىواك ا  فيضىىعو  حطىىجار  ،لىىبء مىىن ذوفىىق الباديىىة لىىد ال ستيسىىر لهىىم طىىق ،أسىىور مىىثا



فىىإذا  ،ر  هىىا ادوسىىه  ىى ه الماطىىيةا ستسىىالب مىىن  ىى ا المىىواد التىىق احترىى، مىىوامنىى  مىىن دخىىوا ألير ىىا إليهىىا ،الخىىروج
 ، يطير. ذراه  شيم ا روه الريام اه الريحياء

زاا العامة فىق مىزارعهم  وما [( سورا القمر31)] }الن  أرسلن  علي م صيح  واح ة  ك نوا ا شيم المحت ر{ ،{} ك نوا
  شىيم اى روه الريىام إذا يىاء و ىو طىياء ويتسالب منىه ح،ىىار مىن  ى ا البابيسىمونه حضى ئا  طييضعو  حو يجعلو  
 ، يقوا الشاعر: على رلته وخ ته و ع ه، كناية الريام يار  أه

 ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباد إذا الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر  
 

 نبتهىىىىىىىىىىىىىىا رعىىىىىىىىىىىىىق الهشىىىىىىىىىىىىىىيم وصىىىىىىىىىىىىىوم 
 

يعنق يحتاج  ،فق أعض األزما  ،يعنق كما يكو  فق أعض البلدا  ى،أقق إال  و إلى هللا المشتك يعنق إذا ما
 ا  البعيدا اجده ما يعادا يالامن  اد من البلد يعنق يياق م تق مثا   ،النا  إلى حصقر ياب العلم يسيلونه
لكننا نجد أعض ح و العلم  ،فيها إال   ا ما انبتهوم الباد الشعر  وص أل  ؛علم صقير واألمة كلها متعلقة أه

علماء  ،يعنق ويدنها فق فتوى كثيرا من ح و العلم كبار كبار أال عو ،الكبار يصدرو  ال توى أمثو   ا ا لبيج
ستص   ه ا ا  إلى مثو من لناوإال لد سلجي  ،وى  ه ا البيج يعنق من أاب التوا  ربانيين يسيا فيصدر ال ت

، فق خاص ن سه وخاص أليره ول ا على يالا العلم ح  يسعى يا دا   ،الوص  إذا ما ويد فق البلد أليره
 ،وفهم لكا  ح و العلم ،أالعلم المؤسس المبنى على حسا  متين من نصوص الوحيينيكو   خاص ن سه
أل  النا   ؛فقهاء األمة من حيو حال يياق أيلواا طاذا فا يكو   شيما ستص   ه ا الوص حلواا واياع على 

ح  ي تق أعلم وبقير علم، واداركوا عليه ا طر  هلب إذا اتاأ  النا  عليلد سثقو  أشخا ويسيلونه  م أعد ذ
سنتزعه من  ال يقبض العلم انتزاعا    هللا ))إا ياء فق الحدس  الصحيح يد أكثرا فق مثو   ه األيا  كمو سو  ا 

لوا فيفتوا فسئ ،ااخ  النا  رؤساء يهاا ا  عالم علم أقبض العلماء حتى إذا لم سب وإنما يقبض ال ،صدور العلماء
اعرفونق ستصدر لمثو : ا ن وكثير ممن يقوا ،مويود اآل  يعنق الوسائو اعدد و  ا  ((أقير علم فضلوا وح لوا

لد ستردد الشخا  ين عشرا ال يجد من  ،فق سير السل  ويدنا م ستدافعو  ال تق ا ينما لو لرحن ،  ا األمور
فعلى  ،فيه ما حيضا   فيهها حروظمنازعة الن س م   والتحري فيها حيضا   ،فيها صعا االحتيا ي تيه والمسيلة 

 و  ما توى حنا ول ج عليها كثيرا  ال يصدرو  الكبار  األئمةإذا كا  العلماء  ،فق خاص ن سهابنسا  ح  يسعى 
 : فترام   ا إذا إي  البيجاأ

 ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباد إذا الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر  
 

 وصىىىىىىىىىىىىىوم نبتهىىىىىىىىىىىىىىا رعىىىىىىىىىىىىىق الهشىىىىىىىىىىىىىىيم 
 

 ،الطب ح  مثو   ا من ر أخطر ،وبعض ياب العلم الصقار يعتبرو  حن سهم حئمة ،فهو يعتبر ن سه  شيم
ويبادر لد يسيا أليره فق  ، ة لما عليه صني  األئمةوالمخال ،وى الشاذا المخال ة للنصوصاونسم  من ي تق أال ت

أل  ال ي  ؛ابق عافية أل     مسؤولية وعليها ابعة ،ر فيبادر أالجواب لبلهيسيا طيخ كبير و و حا  ،المجلس
ال   -يو وعا-ي تق أقير علم   ا يك ب على هللا  ُتُكُم اْلك ِذ   د ذ ا ح  ر اٌم{}و    ت ُقوُلوْا ِلم   ت ِمُف أ ْلِسن   ٌل و د ذ ا ح 

ا ْوم  :-يو وعا-ويدخو مثو   ا دخوا حوليا فق لوله  -يو وعا-ب على هللا    ا ك [( سورا النحو116)] }و 
ٌة{ ل ث َّللاَِّ ُوُجوُدُ م مُّْسو  َّ ذ ُبوْا ع  ِ  ت ر ى الَِّذدن  ا  حال ستعجو فق مثو فابنسا  يحرص على  [( سورا الزمر60)] اْلِقي  م 

المسيلة  ا  ولتها  ،ا أقيرهااصوال يمكن اال ،ق البلد أليرهف إليه ما روا طنعم إذا احتي  إليه  ،مور  ه األ



 ،حنا حح ظ لوا ل ا  ،: حنا حح ظ ل ا ا كا  يح ظ فتوى أل و العلم يقواوإذ ،االيتهاديجتهد إذا كا  من ح و 
 .{ار ك نوا ا شيم المحت}ال يطي   ال يكل  ن سه وال يحمو ن سه ما

ِكٍر{ ْل ِمن مُّ َّ ْكِر      ْرن   اْلُقْرآف  ِللذِ  ْ  ع سَّ ل ق  لتى كر سىهو وهلل لولقد يسرنا القرل  لل كر  كرر  مرارا   [( سورا القمر17)] }و 
ل ق   ْ  ال أل ىىو األمىىانق  ،لمىىن ستىى كر ال أل ىىو الق لىىة ،لكىىن لمىىن سىىدكر ،و ىى ه األمىىة حناييلهىىا فىىق صىىدو ا ،الحمىىد }و 
ْرن   ا ِكٍر{ع سَّ ْل ِمن مُّ َّ ْكِر       .[( سورا القمر17)] ْلُقْرآف  ِللذِ 

}ك   ذَّب ْت ه   ْوُم ُل  وٍل  ىىم ذكىىر لىىو  لىىو   ،مىىن لىىو  نىىوم وعىاد و مىىود انتهىىى [( سىورا القمىىر33)] }ك   ذَّب ْت ه   ْوُم ُل  وٍل ِب لنُّ  ُذِر{
علىيهم -إ ىرا يم  حخىقلسىا  لىو  و ىو ا ىن علىى  "المن ذرة ل  م عل ث لس  نه رب  ألمو أي " [( سىورا القمىر33)] ِب لنُُّذِر{

لىىو  لىىو  اكثىىر النسىىبة لمىىن  "المن  ذرة ل   م عل  ث لس   نه رب   ألمو أي " }ك   ذَّب ْت ه   ْوُم ُل  وٍل ِب لنُّ  ُذِر{ ،-الصىىاا والسىىا 
 لىوا  اله :ال علة يقاا وي عو ال احشة ،نسبة إلى   ا النبق الكريم لويق مثا   :لو  فيقااي عو ال احشة نسبته إلى 

فىا  لىويق أمعنىى حنىه سراكىا  :فىإذا ليىو ،وا لوالق ف الرمق أالزنا حو أال ،يعنق فإذا ليو ال احشة حما زنا حو لو 
فعىو ال احشىة سنسىا يعنىق مىن  ؟لىوا الفهو   ه النسبة لويق إلى النبق لو  حو إلى ال علة الخبيثىة  ،  ه ال احشة
 ،" لىويق " أالنسىبة إلىى  ى ه ال احشىة :" يقىاا: "زانىقمىا يقىااك ،ال احشة  ىا طىب ها؟سحو إلى ال احشة ن  إلى لو 

النسىبة  حيضىا نتسىا إليىه كمىا يسىتنكرياء النسا إلى لو  فا ويق ح ي جأل  ل ؛تنكر   ه النسبةأعض النا  يس
 عن اختل جأل  ديانته  ؛فا  مسيح :فا يقاا ،فالنصارى ال سن  دلوا وحرفوا ال سنسبو  إلى المسيح ،إلى المسيح

 ،مسىىيحق :وال يقىىاا ،نصىىرانق :فالمخال ىىة ال انسىىا إلىىى األنبيىىاء فيقىىاا ،والتقييىىر التبىىدسوو  ديانىىة المسىىيح أىىالتحري 
لوليىد  ىن عبىد حتىى لىاا ا ؟و نا مىاذا نقىوا أالنسىبة لمىن اراكىا  ى ه ال احشىة و ى ه ال علىة الشىنيعة المخال ىة لل طىر

فهىو يقىاا  ،فطىر سىليمة ،يعلىوا ذكىرا   اولعىج وال صىدلج ح  ذكىرا  ما  ح  هللا ذكر   ه ال احشة فق كتاأه الملب: لوال
ال طىب ح  يعنىىق التسىىمية  ،لوا لوا  يعنىىق حصىىو التسىمية أىىالى: لىىوايق نسىىبة إلىى ال عىىو ، حو األولىىى ح  يقىاالىويق
سىم ايهىا، لكىن لىوا  فيهىا وإال مىا ف ،فضىو الصىاا والتسىليمح نبينىاالنبىق الكىريم عليىه وعلىى  امن اسم  ى  ءفيها طق

اعتبىىار ح  لىىويق أ :ال علىىة ال احشىىة ح  يقىىااالنسىىبة لهىى ه األولىىى فهىىو  منحىىو  مىىن فعلىىج لومىىه، مىىن فعلىىج لومىىه
 ، ولدلد اح ف فق النساح  األل   ، م لوايق نسبة إلى ال علة ن سها :حو نقوا ،من اسمه المسالة ال علة نحتج

، يمىانق ويمنىق احى ف النسىائق والنسىئقيعنىق   ،احى ف منىه األلى  ولىدحمىر فيىه سىعة لىد  ازاد فق النسا فالنسىا
وإال فاألصىىو ح   ،الل ىىظ ىى ا  النسىىبة إلىىىأومىىن  ىى ه الحيثيىىة كثىىر التعبيىىر  ،مسىىيلة النسىىا حمر ىىا فيىىه سىىهولة ،واىىزاد

 . فق النسبة ا  وايق ح فج األل  اخ ي ل ال عوالنسبة إلى 
 . "على لسانه حي أاألمور المن را لهم" }ك ذَّب ْت ه ْوُم ُلوٍل ِب لنُُّذِر{

ل   ْيِ ْم ح  ِص  ب  { ل   ْيِ ْم ح  ِص  ب  يعنىىق عىى ا هم  هىى ا  [( سىىورا القمىىر34)] }النَّ    أ ْرس   ْلن   ع  ت  رمي م  راح     " {}النَّ    أ ْرس   ْلن   ع 
، أل  حاصىا اسىم فاعىىو ريحىا   {ح  ِص ب  } ريحىا   "الك  ف   لك وا الواح    وف م ل ب لحم ب   ود ص ص غ ر الحج  رة 

 را  ح ت  رمي م ب لحم  ب  " ،أالحصىىباء  ىق الىريح هم، فالىى ي اىرميلحصىباءلحصىىا و ىو الرمىىق أاال اعىو ل الحاصىا
 . "الكف   لكوا ودص صغ ر الحج رة الواح   وف مل 

لسىماء حتىى ، لىرى لىو  لىو  إلىى عنىا  ارفى  القىرى  -عليىه السىا -ع ا هم حصو أي  يبريو يعنق  {ال َّ آل  ُلولٍ }
  فاعىو إ :هى ا لىاا يمى  مىن ح ىو العلىموب ،أالحجارا م نكسها فيابعوا  ،م كا همهم ونباتسم  المائكة صيام ديك



ألنهم  ؛حي حاا نه سريم على: إولاا أعضهم ،  أالحجارابتسرمى من طا   وي ،عة ي عو أه  ك ا  ه ال علة الشني
عليىىه -د مىىرور م أىىإ را يم لمىىا يىىاء المائكىىة إلىىى لىىو  أعىى "بنت   ه مق  هاود  م " {ال َّ آل  ُل  ولٍ } ح لكىىوا  هىى ا الحاصىىا

إلىى  وافجىاء ،ياف علىى ححسىن صىوراا لو  حخبر  القو  أىي  عنىده ح ىح مر افو  إلى لوا ياء ،وإكرامه لهم -السا 
: دعهىم افتحىوا البىاب يىاء فىق الت اسىير فقىاا يبريىو يعنىق علىى مىا االلتحىا ولوا الو  يرلوا الباب فلم ي تح لهم ح

هللا -؟ فىيسن ذ بىوا ؟فىيسن ذ بىوا: رحسنىا م دخلىوا ولىالوا للىو فلىم سىرو م عيىنهم يمسج ح  ،فطمسج حعينهم كما سيياق
  .-المستعا 

 اجىده ال سنرىر إلىى و ى ا طىي  مىن ا تلىق  هى ه الشىهوا، -والعافيىة ةنسيا هللا السىام-فهؤالء فق يقيانهم يعمهو  
كانج أالنسبة للنساء حو لل كور اجده من ا تلق  ه ه الشهوا سواء  و :لب يقولول  ،ال سنرر إلى طهواه ،من حمامه

 {ال َّ آل  ُل  ولٍ } ،ح  يعثىىر عليىىه يعمىىى عمىىا حمامىىه سىىهو مىىن السىىهو يىىدا   ه، واجىىدمىىن هللا ال سنرىىر مىىا حمامىىه عقوبىىة
 . بنت ه مقه"ا"ودم 

رٍ } ح  ْين  ُدم ِبس  و كىا  معرفىة لألنه  ؛ليبين ح  ل ظ سحر  نا نكرا ؟لاا من األسحار لماذا ،أسحر من األسحار {نَّجَّ
ال َّ } :، يقىوا" ر أي وه ت الم بح م ن يي ر د وم مق يناألسحمن "ر حسأ {بسحر   منجين د}لمن  من الصرف لقيو

معىه و مىا ا نتىاه  ،امىرحا نىوم لل سن ك روا م  رب هللا  ها مثا  اه فقد  حمر وحما النسبة ال بنت ه مقه"ا"ودم  {آل  ُلولٍ 
رٍ } ح  ْين  ُدم ِبس  ؛ ألنىه كىا  ق من األسحار ليبىين حنىه نكىرا فىق حي ولىج الصىبح مىن سىو  أليىر معىين، أسحر يعن{نَّجَّ

؛ ألن ه لو أرا  من د وم مق ين لمن ع م ن الم ر " :، يقوا  من الصرف، معروف فيمنفق سو  معين صار معرفة
كمىا للعدا وإذا كا  معدوا عن المعرفة فيمن   "، ألف حقه أف عستقمل  ص المقر   بألمقر   مق ول عن السحر
ولج الصبح األصو فق السىحر حنىه مىا  ىين  :حي ،معروف و والعدا من العلو كما  ،فق عمر معدوا عن عامر

 . ر موعد م الصبح وليس الصبح أقريالكن ياء فق مو   لخ ،فق حخر الليو لبو يلوع الصبح
 :عىروف ولىاايعنىق مثىو مصىر إذا حريىد أىه المصىر الم ،ييا لو كا  سىو  معىين صىار معرفىة ومنى  مىن الصىرف

} ه  ل  الَِّذي اْشت ر اُه ِمن مِ ْمر  ر فإنىه وإذا كا  مصر حي مصر من األمصىا ،من  من الصرف [( سورا سوسى 21)] }و 
 يصرف كما فق لوله اعالى

 ..........ط لب .....
  اه.
ل  ْيِ ْم ح  ِص ب   ال َّ }النَّ    ؟الو و حرسو الحاصا علىى لا لىو  حو  :يقوا [( سورا البقىرا61)] {اْدِبُيوْا ِمْمرا  } أ ْرس  ْلن   ع 

ٍر{ ح  ْين  ُدم ِبس  حو  ؟ ىو سىدا علىى حنىه حرسىو إلىيهم الحاصىا كقىو  لىو  االسىتثناء ا ى  [( سورا القمىر34)] آل  ُلوٍل نَّجَّ
رٍ }حو حرسىو علىيهم لكىن  ؟ء إال لا لىو  لىم سرسىو علىيهمح  االستثنا ْين   ُدم ِبس  ح   سىحرالى ي يرهىر حنهىم نجىوا أ {نَّجَّ

وال ي  "هو ف ؟لول أو   ودل أرسل الح صب علث آل" :ا المؤل ، ول ا يقو حلوا الع اب لبو الصبح ال ي ولج
 ،الصىبحح  يحىو  ى ا العى اب علىى لىو  لىو  فىق  أالسىحر لبىو -يىو وعىا-، نجىا م هللا يرهر حنه لم سرسو إليهم

صو المستثنى من يىنس المسىتثنى االستثناء متف، يعنق حرسو إليهم "أنه متملب وعبر عن ا ستثن   علث األول"
وعل ث "علىى األوا أينىه متصىو  "وعبر عن ا ستثن   عن األول بأنه متمل وعلث الث نص"، كلهم حرسو إليهم منه

 ىم مىن الجىنس  ،علىى كىو حىاا هم م مىن ينسى ،ألنهم ليسوا من ينسهم ،حنهم لم سرسو إليهم "الث نص بأنه منقيع



  مىن كى ب يىنس ومىن لمىن يىنس للنىا اسىتثناء لبشري فهو متصو، اللهم إال إذا للنا إكو حاا من الجنس اعلى 
 ،الجنس البشىري  ،  و من الجنس يعنق أاعتبار   "وعلث الث نص بأنه منقيع وإف ا ف من الجنس تسمح" ،منقط 

ويىدخو  { َّ آل  ُل ولٍ الِ }وعلىى كىو حىاا للىه الى سن حمنىوا أىه نجىوا معىه  ،وباعتبار الموافقة والمخال ة من أليىر الجىنس
نىه نجىا للىه ومىا سىدرى عىن مصىيره ، نجىا مىن أىاب : إاللىه يعنىق  ىو يقىا، سىدخو لىو  فىق حوليىا   لو  فق لله دخىوال  

ُ  أ ْ ِخُل  وا آل  ِ ْرع   ْوف  أ ش    َّ  :كمىىا فىىق لولىىه اعىىالى حوليىىا   حولىىى والشىىخا سىىدخو فىىق للىىه دخىىوال   ا   ْوم  ت ُق  وُم السَّ   ع  }و 
 و و معه  و  و يقدمهم نسيا هللا العافية.  [( سورا ألافر46)] اْلق ذ اِ {

ْن ِعنِ ن  } "أي النق م    ،مم ر" {ِنْقم    }  [( سىورا القمىر35)]   {ِنْقم     مِ  ْن ِعن ِ ن   *} ال  آل ل ول نجين  دم بس حر، {مِ 
{} "الجزا ذلك أي مثل " {ك ذ ِلك  } "أي أنق م  من عن ن  ،مم ر" ر  ك  ، الشىاكر  ىو "نقمن  ودو م ؤمنأ" ن ْجِزي م ن ش 

}  ،ق  ىو يمكىىن ح  يكىو  الشىىكر مىن كىىافريعنىى ،حو مىىن حمىن أىىاهلل ورسىوله وحياعهمىا ،نحتىاج ح  نقىوا و ىىو مىؤمن
ر     ك ذ ِلك ن ْج ِزي م  ن }لىب ابيمىا  حي مثىو ذ ،الشىكر مىن طىريه ابيمىا  ، صىحةالشىكر مىن طىريه {ن ْجِزي م  ن ش  ك 
} ر    لقبىىوا األعمىىاا التىىق منهىىا أل  ابيمىىا  طىىر  ؛"أم  ن ب   س ورس  وله وأط ع م   أنقمن    ود  و م  ؤمن أو م  ن " ش   ك 
 . الشكر

ْ  أ نذ ر ُدم ل ق  ت ن  } "خو  م لول" [( سورا القمر36)] {}و  ل ق  ْ  أ ن ذ ر ُدم "أخذتن  الع دم ب لقذا " :حي {ب ْيش  خ و  م ل ول " {}و 
ت ن  } "-عليه السالم- ْوا} ""أخذتن  الع دم ب لق ذا  :حي {ب ْيش   متىراءواالامىاروا مىن المىراء  ،"تج   لوا وا ذبوا" {  ت م   ر 

 . "بإنذاره" :حي ِب لنُُّذِر{}لب ، حو من المرية و ق الشب، طكوا فق ذو و الجداا
ْيِفهِ  ُ وُه ع ن ي  ْ  ر او  ل ق  ُ وهُ  [( سورا القمر37)] {}و  ْ  ر او  ل ق  وب ين  أف عخلص بين م" :حي لومه راودوا لو  عن  ىي ه {}و 

-وا من حيو ان ي  ما حمر هللا أىه ءمائكة يا "،، وا نوا مالئك توه  ص صورة األيي   ليخبثوا ب مالقوم الذدن أ
 ا  عنىده ىؤالء يىاء م الخبىر ح  لويى، -عليىه السىا -أإ را يم حين حكىرمهم  ىم  لىو   مرورا   ،من ع اأه -يو وعا

لىب ذ وايعنىق ا او ىوا معىه وكىرر يىاءوا فىراودوه  ،الجمىااح ياف على صور طباب فق ألاية من الحسن والبهاء و 
يعنىق لي علىوا  هىم  ى ا العمىو الخبيى   "،ي   ليخبث وا ب  م ص ص ورة األي  هين القوم الذدن أتو أف عخلص بين م وب"

حىا  فىق فت يمس مسح مىا "وجقلن د  بال شق اب هص الوجه أعمين دم" {  ي م ْسن   أ ْعُين ُ مْ } "وا نوا مالئك "الشني  
 نهم حخ   حأصار م وبقية عيونهم لائمة. : إ، ومنهم من يقواللعيو  

قلن   ل  م "  {   ُذوُهوا} ،"شق اب هص الوجه بأف صفق   جبرا ل بجن ح هبال  وجقلن د  "أعمين دم {  ي م ْسن   أ ْعُين ُ مْ }
ْ   ما يقدر القوا وكثيرا   " قلن  ل م ذوهوا"، "ذوهوا ْرُتم{}  أ مَّ  الَِّذدن  اْسو  َّ يعنىق  [( سىورا لا عمىرا 106)]  ُوُجوُدُ ْم أ ْكف 
ُن ُذِر{} "قلن  ل م ذوهوا " {  ُذوُهوا}حك رام و نىا  :ا لهمفيقا  ى ه  "الن ذاري وتخ وافص أي ومرت ه و  ئ ت ه يأ" ع  ذ اِبص و 

ُن ُذِر{    ُذوُهوا}أل  الى و  سبىين الطعىم  ؛المىرا ، ذولوا   ه النتيجةالنتيجة الن ذاري وتخ وافص أي ذوه وا  أي" ع  ذ اِبص و 
 . " فالثمرا  ق التق ا ا ومرته و  ئ ته

ُ م ُبْك  ر ة   ل ق   ْ  ص   بَّح  ع   ذ اٌ  } ،فىىق سىىحرللعلىىة السىىاأقة  "وه  ت الم  بح م  ن د  وم يي  ر مق  ين" [( سىىورا القمىىر38)] {}و 
} {} " ائم متمل بقذا  اآلخرة" مُّْست ِقرٌّ يعنىق متواصىو علىى ح   ،سىتقريعنىق م " ائم متمل بقذا  اآلخرة" مُّْست ِقرٌّ

}    ُذوُهوا  -نسىىيا هللا السىىامة والعافيىىة-ه عىى اب النىىار و لىىالىى ي ستومباطىىرا  وطىىروا أعىى اب البىىرز   ، لكىىوا يمىىيعهم
ُنُذِر{   .كما اقد  [( سورا القمر39)] ع ذ اِبص و 



ِكٍر{ ْل ِمن مُّ َّ ْكِر      ْرن   اْلُقْرآف  ِللذِ  ْ  ع سَّ ل ق   . [قمر( سورا ال40)] }و 
 ؛؛؛.....حيمعين  هبحوعلى لله وص ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،هللاهللا حعلم 


